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  PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

 
Žádám o přijetí syna / dcery  ke školnímu stravování na šk. rok: 

Jméno a příjmení žáka / žákyně  

Ročník  

Datum narození   

Bydliště (včetně PSČ)   

Státní příslušnost  

Poznámka: (dieta, alergie 

na vybrané druhy potravin) 

ANO       -      NE *) 

Způsob platby obědů  *) a) Hotovostní platba do pokladny (1. – 5. den v měsíci) 

b) Platba inkasem (v případě zájmu upřesnění informací)  

Číslo účtu  ZŠ a MŠ Rohle 266333689/0300 

*)  nehodící se, škrtněte 

 

 

 

Zákonný zástupce 

Jméno a příjmení:  

Bydliště (včetně PSČ) :  

Telefon:  

E - mail:  

      

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s pokyny ke stravování a provozním řádem ŠJ, který je součástí 

přihlášky. Zároveň potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas provádět platby. 

 

V Rohli  dne:  ………………………   

              ………………………………………………………                                      

        Podpis zákonného zástupce 
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POKYNY KE STRAVOVÁNÍ 
I. Základní informace 

Žákovi je poskytováno dotované školní stravování v době školního vyučování  

(Vyhláška č. 463/2011 Sb., ze dne 23. prosince 2011). 

Žáka přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že řádně vyplní a odevzdá vedoucí 

školního stravování závaznou přihlášku.  

V souladu s výše uvedenou vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin a to na dobu školního 

roku.  

II. Ceník obědů: 

Věkové skupiny  

3 – 6 let  15,00 Kč 

7 – 10 let 21,00 Kč 

11 – 15 let 24,00 Kč 

15 –  a více let 27,00 Kč 

III. Způsob úhrady oběda: 

 Bezhotovostně inkasem nebo trvalým příkazem, nejpozději do pátého v měsíci. 

Hotově do pokladny školní jídelny, platba musí být provedena první nebo druhý den v měsíci. 

IV. Odhlašování stravného: 

Obědy lze odhlašovat den předem do 14. 00 hodin. 

V době nemoci není možné žákům poskytovat dotovanou stravu (oběd). Jídlo je možné odebrat do 

jídlonosiče pouze první den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka ve škole. V dalších 

dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda, to je 51,00 Kč. 

V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinností zákonného zástupce 

uhradit tyto obědy v plné výši, tedy 51,00 Kč za jeden oběd. 

Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole. 

V. Kontakty: 

Vedoucí školní jídelny: Marie Suralová, telefon: 739 001 743 

Mateřská škola telefon: 733 124 082 

Ředitelka školy: Marie Rychlá, telefon: 583 254 019, 731 657 888 

 

V Rohli  dne:  ………………………                ……………………………………………                                      

        Podpis zákonného zástupce 


